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El musical T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré arriba 
al Centre Cultural per Festa Major 
 
 
L’equipament terrassenc acull, un any més, el teatre de Festa Major de la 
ciutat. En aquesta ocasió, es representarà el musical que va triomfar a 
Broadway, T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré, el dilluns 7 de juliol.  
 

L’obra 
 
Els temes de parella mai passen de moda i així ho corrobora aquest èxit teatral 
que va estrenar-se al Westside Theatre de Broadway l’any 1996 i que es va 
mantenir 11 anys consecutius en cartellera.  
 
El musical de Joe DiPrieto i Jimmy Roberts mostra les interioritats del món de 
la parella amb una mirada irònica, fresca, gamberra i tendra d’experiències que 
tothom ha viscut en algun moment o altre de la seva vida: la primera cita, el 
nuviatge, el matrimoni, l’arribada dels fills, la rutina, la crisi dels quaranta o 
l’amor en la vellesa. En definitiva, els espectadors tenen l’oportunitat de  
reviure, amb humor, les  relacions sentimentals. 
 
La seva fórmula magistral combina diversos ingredients: molt d’humor, una dosi 
de tendresa, un grapat d’ironia i un punt de mala llet a ritme de jazz, foxtrot, 
rock, gospel, swing o country. 
 
 
Èxit a Catalunya 
 
L’obra va arribar fa tretze anys a Catalunya on va ser guardonada amb el Premi 
Max 2001 al Millor Musical i ara, la periodista i directora teatral, Elisenda Roca, 
n’ha fet una nova versió que va triomfar l’any passat al Teatre Poliorama de 
Barcelona i en la seva gira per més d’una vintena de pobles i ciutats de 
Catalunya.  
 
L’espectacle va ser novament guardonat amb dos Premi Butaca 2013, al Millor 
Musical i a la Millor Actriu de Musical (Mercè Martínez). 
 
La gira de l’any 2013 va comptar amb dues cares noves en el repartiment, el 
televisiu actor, Ivan Labanda i l’actor terrassenc, Jordi Llordella, van substituir a 
Frank Capdet i Jordi Vidal, mentre que Mercè Martínez i Munta Rius van repetir 
paper. 
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Amb aquest nou repartiment, T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré ha tornat 
aquest any al Teatre Goya Codorniu consolidant, encara més, el seu èxit amb 
una segona gira per tot el territori català que tindrà parada al Centre Cultural.   
 
En total, els quatre actors s’encaren a un llibret de divuit peces musicals i 
compten amb la direcció musical d’Andreu Gallén, que l’any passat va triomfar 
amb la premiada obra La Vampira del Raval. Gallén, a més a més, s’asseu al 
piano i posa melodia a totes les cançons acompanyat pel violinista Víctor 
Pérez.  
 
 

‘Si teniu parella, o no en teniu, però voldríeu tenir-ne... 
O no en teniu però n’heu tingut i no en voleu tenir mai més... 

O penseu que no en tindreu però us estimaríeu més tenir-ne... 
O heu tingut una parella, i dues i tres i continueu reincidint... 

 
T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré’ 

 
 
 
Les dades 
 
Teatre:       T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré  
Autor:       Joe DiPietro 
Música:      Jimmy Roberts 
 
Direcció:      Elisenda Roca 
Direcció Musical: Andreu Gallén 
Traducció del llibret: Anna Ullibarri 
Traducció de les cançons: Anna Ullibarri i Roser Batalla 
Coreografia:     Joan Maria Segura        
Escenografia:     Elisenda Roca/Paula Bonet 
Il·luminació:    Quico Qutiérrez 
Vestuari:       Mariel Soria 
Repartiment:     Ivan Labanda, Jordi Llordella, Mercè Martínez i Muntsa Rius 
Músics:    Andreu Gallén (piano) i Víctor Pérez (violí)   
 
Dia i hora:     dilluns 7 de juliol a les 21h 
Lloc:      Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu:      20 € 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/testimo-ets-perfecte-ja-et-
canviare/ 

 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon:      902 180 677 
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